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Maskva Demobilizuoja Tris Ar* 
miios Klases

Prancūzija Turi Naują Ministe- 
rių Kabinetą

PODOLIJA REVOLIUCIJOS 
LIEPSNOSE.

Susirupinusi sovietinė valdžia.

Londonas, Sausio 18. — Iš 
Rygos j Central News depo
nuojama :

Maskva praneša apie dide
lius valstiečių sukilimus Po- 
dolijos gubernėj, Ukrainoj. 
Revoliueijonieriams vadovau
ja pulkininkas Titjunik.

Sovietij (Ukrainos) valdžia 
bijosi dar didesnio revoliuci
jos praplitiino. Nes kfione vi
soj Ukrainoj valstiečiai neri
mauja, nepasitenkindami bol
ševikų valdžia, kuri pastatai- 
siais laikais pagaliau viešai 
susirišo artimaisiais ryšiais su 
Maskvos sovietine valdžia.

SKAITLINGAI DEZERTUO 
JA BOLŠEVIKŲ KAREI

VIAI.

Tad nuspręsta demobilizuoti 
tris klases.

Konstantinopolis, Sausio 18. 
— Anot gautų čia iš Tifliso 
žinių, Maskvos sovietų valdžiab 7 ‘ , nauja ministerija turės būtnusprendusi nieko nelaukiant ,t ,, .... • 1Ou, supažindinta su parlamentu irdemobilizuoti kareivius 1884 „ . , . .Briand turės pranešti, kokiais 

keliais jis eisiąs, kokios poli
tikos laikysi ųsis.

Čia abelnai kalbama, jog 
Briand* esąs artimas draugas 
buvusiam ministeriui Clemen- 
ceau. Šitam jis gelbėjęs sufor
muluoti Versailleso taikos su
tartį. Briand lygiai kaip ir 
Clemeneieau stovįs už tai, kad 
taikos sutartis pilnai butų pil
doma be jokio pasigailėjimo 
Vokiečiams.

ir 1885 metų klasės, gi atei
nantį pavasarį dar 1886 m. 
klasės, jei leis tai padaryti mi- 
1 i tari n ė padėtis.

Tasai nusprendimas- demo
bilizuoti armijos dalis paeina 
iš to, kad bolševikų kareiviai 
skaitlingai dezertuoja. Anot 
žinių, šiandie Gruzija ir Ar
mėnija pilna bolševikų dezer- 
terių.

Palengvinimas Gruzinams.

Ta demobilizacija įvyks ar
mijoje, esančioje Kaukazo 
fronte. Tud bus daug palen
gvinimo kadir tokiai Gruzi
jai. Nes kuomet dalis bolše
vikų bus demobilizuota, Gru
zinai taippat galės tą pat pa
daryti su dalimi savo armijos.
Atsisako paliuosuoti komu

nistus.

Aze-rbaidjano bolševikų val
džia susimainė aštriomis no
tomis su Gruzija.

Gruzija turi suareštavusi 
daugybę komunistų Azerbaid- 
jan reikalui!ja juos paliuosuo
ti. Gruzija neklauso. Tolei A- 
zerbaidjano valdžia atsisakius 
pristatyti reikalaujamą Gruzi
jai žibalą. Neturint reikalin
gos kiekybės žibalo, sustoju
si dalis traukinių, sulaikytos 
dirbtuvės, daugel vietose ne
veikia vandens pristatymo si
stemos. z

ŠALTAI ATSINESAMA Į 
NAUJĄ KABINETĄ.

Spauda neišreiškia entuziaz
mo ministeriais.

Paryžius, Sausio 18. — Vie
tos oficialiame laikrašty pas
kelbta naujo ministerių kabi
neto sąstatas su ministerių 
pirmininku Briand, kuris ap
siėmė būt ir užrubežinių rei
kalų ministerių.

Spauda labai mažai išreiš
kia entuzijazmo naujuoju ka
binetu. Kai-kurie laikraščiai 
pareiškia, kad kabinetan inei- 
na įvairių pažiūrų žmonės. 
Trųksta jame tik rojalistų ir 
komunistų.

Laikraštis. “Figaro,” kuris 
karštai rėmė buvusį preziden
tų Poineare į ministerius pir
mininkus, atvirai išreiškia ne
pasitenkinimų sakydamas: 
“Tai paprasta ministerija, su
taisyta pagal prieškarinės for
mos.”

l)nr kitas' laikraštis pažy
mi: “Turime naujų ministe
rijų; tad ar turėsime 
vvriausvbeT”

naujų

Briand’o nusistatymas.

Gal rytoj, ar ketvirtadienį

kad

Priešingas atšaukti karuo 
menę.

Briand stovi už tai, 
Prancnzijos politika nebūtų
pakeista artimuose Rytuose, ir 
kad karuonienė nebūtų atšau 
kta iš Cilicijos. Nes kitaip 
Turkai pamanytų, kad talki
ninkai pagalinu netekę spėkų, 
ar pabūgę sugryžusio Graikų 
sostun karaliaus Konstantino.

Briand taip kaip ir visi ki 
ti Prancūzai stovi nž stiprią 
santaiką Prancūzijos su Ang
lija ir su Suv. Valstijomis. "

Briand ministerijoje karo 
ministerių ineina Jxmis Bart- 
hou, finansų ministerių — Pa
ul Doumer.

Washington, Sausio 18. — 
Sužinota, kad busimas prezi
dentas Harding specijalėn se- 
sijęn kongresą sušauksiąs Ba
landžio 4 d.

ZELIGOWSKlill NEVYKS
TA SU SEIMU VILNIUJE.
GYVENTOJAI ATSISAKO 

DALYVAUTI RINKIMUOSE.

Lietuvos-Latvijos Arbitražas 
Rfgoje.

(Tš Lietuvos Tnform. Biuro).
Sausio 14 dieną gauta iš 

Kauno nuo Balučio tokia kab- 
iegrama, išsiųsta Sausio 14 
dieną:

“Lietuviai, Gudai, Žydai 
ir Vokiečiai atsisakė daly
vauti Zeligowskio reigi&mo- 
jo seimo rinkimuose. Mena
ma, Paryžiuje premjerų 
konferencijoj bus svarsto
mas ir Lietuvos klausimas. 
Prie to deleguojamas T. 
Norus.LietuvosLatvijos 
arbitražas Rygoje eina pa
sekmingai. Prašom nepamir
šti McCullagho straipsnių.

(Pasirašo) Balutis. 64.”

Kaip matoma, Zeligovvskiui 
visai nesiseka. Gautomis žinio
mis per Rygą, Zeligowski jau 
pradėjo tuštinti Vilniaus san
delius, gabenti savo ardavus 
Varšavon. Be to, nepasisekė 
mobilizacija ir, kaip matyti 
iš McCullagho su musų už
sienio reikalų ministerių J. 
Pprickiu pasikalbėjimo, bur
sai yra tilpęs Sausio 13 die
ną “Tbe New York Herahl,” 
No. 136, daug kas bėga iš tos 
Zeligowskio knruomeųgs.

To straipsnio koresponden
tas nurodo, jog jis yra įsiti
kinęs, buk Lietuvos Respubli
kai gręsiąs didis pavojus-iš-so- 
vietų respublikos pusės, kuo
met Vilnių laiko užgrobęs Ze- 
ligowski, nes bolševikai norė
sią susisiekti su Vokietija. Vi
sas tas tvirtinimas paremia
mas neva ir paties ministerio 
J. Purickio žodžiais. Abejoti
na, kad viskas taip buvo sa
kyta, nes su Sovietų Respubli
ka Lietuva yra padariusi su
tartį, nustačiusi tam tikrus 
rubežius ir, Teikia spėti, bol
ševikai privalo gerbti tą su
tartį. Iki jie nėra tos sutarties 
sulaužę, nėra pamato daryti 
jiems primetimus.

Kaip girdėti, tame laikraš
tyje žadama dar patalpinti ke
li McCullagho straipsniai ir 
net laukiama, kad bus indėtos 
iliustracijos numeruose Sausio 
16 ar 23 dieną. Reikia spėti, 
jog Amerikos Lietuviai mokės 
apvertinti to laikraščio pas
tangas tinkamai nušviesti Lie
tuvos padėtį ir ne tik pasi- 
piTks pasiskaityti, bet nutars 
išreikšti ir padėką laiškais ir 
šiaip nutarimais.

PERSIJOS ŠACHAS APLEI
DŽIĄS SOSTINĖ-

Paryžius, Sausio 18. — Pran
cūzų užrubežinių reikalų ofi
se gauta žinių, kad Persijos 
valdovas, šachas Ahinad, ap
leidžiąs sostinę Teheraną, kuo
met iš ten Anglų garnizonas 
persikelsiąs į Sbiraz.

Neturima informacijų, ar 
šachas abdikuoja, ar tik lai
kosi Anglų globos. Jis eina 19 
metus ir Persų nemylimas.

DUBLINO • GATVĖSE KUL 
KASV AIDŽIAI.

Atliekamos kratos kiekvienuo 
se namuose.

Dublinas, Sausio J$. — Pra
eitą sekmadienį visgi netikė
tai šito miesto ’ šiaurinę dalį 
apsupo visomis pusėmis skait
linga karuomenė su kulkos
vaidžiais ir prasidėjo kratos 
kiekvienuose namuose. Prie
šais intariamuosius namus bu
vo nustatytos eilės kulkas- 
vaidžių. >

Ieškota ginklų ir uždraustų 
raštų. J

Kratos tęsėsi po pietų ir 
per naktį. Gyventojai negalė
jo nei ineiti nei išeiti iš ap
siaustos dalies miesto.

Church ir King gatvėse ka
reiviai buvo užpulti nežino
mų priešų. Buvo pakilusi 
smarki kova.

Kratų pasekmės* kol-kas 
nežinomos. Tik žinoma, kad 
pas katruos žmones bus at
rasta ginklų, tie bus patrau
kti karo teisman ir galės būt 
baudžiami mirtimi.

NORI AUTORITETO-REK
VIZUOTI ANGLIS.

Washington, Sausio 18. — 
Karo laivyno sekretorius Da
niels kreipėsi kongresan su 
pareiškimo, kad kuomet kong
resas atšauksiąs karo meto įs
tatymus, tuo metu privaląs 
pravesti speeijalį įstatymą, 
autorizuojantį prezidentą pri
reikus rekvizuoti kurą karo 
laivynui ir armijai.

Sekretorius Daniels savo 
laiške pareiškia, kad pradė
jus Birželio 1 1917 m., re
kvizicijos keliu vyriausybė į- 
sigydama reikalingą kurą su- 
taupusi suvirs 10 milijonų do- 
lierių.

BOSTONE UŽDARYTA 
MIESTO SPAUSTUVĖ.

Boston, Mass., Sausio 18.— 
Municipalėj spaustuvėj sus
treikavo darbininkai. Miesto 
valdyba tad visai uždarė spau 
stuvę.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Tom, namų savininkas, kiekvienai šeimynai padidino 

samdų septyniais dolierltis mėnesiui.
-lųf!

AMERIKA IR ANGLIJA 
GALI UŽTIKRINTI TAIKĄ.

Taip sako admirolas Sims.

New York, Sausio 18. —
“Allied Lovalty” sąjungos 
susirinkime kalbėjo Suv. Val
stijų admirolas Sims. Jis kal
bėjo apie pasaulinę taiką. Sa
kė, kad taiką pasauliui galį 
užtikrinti angliškai kalban
čios šalys, ty. Suv. Valstijos 
ir Anglija.

Kad tai atsiekti, sakė Sims, 
reikia abiem šalim turėti kas 
valanda paruoštus stiprius ka
ro laivynus. Nes kitaip vie
toje pageidaujamos taikos ga
lima susilaukti užmokėti ka
ro atlyginimą. Tai butų baus
mė už apsileidimą.

Adm. Sims pagyrė Angliją. 
Nes Anglija tikinti į persona- 
lę laisvę ir tą laisvę gerbianti. 
Sakė, jog praeis labai daug. 
laiko, kuomet Anglija sutiks 
savo šalin įsileisti tokią pro- 
bibiciją.

Adm. Simso žodžiais tariant, 
Suv. Valstijose personale lais
vė negerbiama.

ITALIJA REIKALAUJA RE
VIZIJOS TAIKOS SUTAR

ČIŲ.

Nesmagi tai žinia Prancū
zams.

i_______
Londonas, Sausio 18. — Iš 

Rymo pranešta, kad Italijos 
ministerių kabinetas vienbal
siai nusprendė pareikalauti 
augščiausios tarybos Paryžiu
je padaryti reviziją taikos su
tarčių, padarytų su Vokietija 
ir Turkija. Nes kitaip negali
ma nei norėti, kad tokia Vo
kietija galėtų pilnai pildyti 
taikos sąlygas.

Turkijos sutartį pertaisyti 
Prancūzai pageidauja. Bet to 
Ii gražu ne Versailleso sutar
tį. Nes tik Versailleso sutar
tyje Prancūzai pramato sau 
išbridimą nors iš dalies var- 
gy-

PIRKITE LIETUVOS 
VALSTYBĖS PASKOLOS 

BONUS.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

GIEDRAIČIŲ GYVENTOJŲ 
PAREIŠKIMAS.

Giedraičių miestelio ir apy
linkės gyventojai per užsienių 
reikalų ministeriją pasiuntė 
Tautą Sąjungos tarybos utili
tarinei kontrolės komisijai to
kį pareiškimą:

“Mes, žemiau jiasirašęs Gie
draičių miesto ir apylinkės 
gyventojai, Tautų Sąjungos 
Militarinei Kontrolės Komisi
jai, į Giedraičius neutralinės 
zonos tarpe Lietuvių ir Želigo
vskio karuomeniii nustatyti 
atvykusiai, pa reiškiam:

L Kadangi Giedraičių apy
linkės gyventojų dauguma yra 
Lietuviai, kurie nori priklau
syti tiktai Lietuvai;

2. Kadangi nuo pasaulinio 
karo, ypač nuo Želigovskio 
karuomenės, musą kraštas bai
siai nukentėjo ir trokšta, kad 
kuogreičiausiai tikra ramybė 
po Lietuvos valdžia įvyktų;

3. Kadangi Lenkijos šalinin
kai, vietos dvarininkai savo 
reikalavimuose dėl Giedraičių 
remiasi ne vietos žmonių dau
gumos noru, bet Lenkijos mi- 
litarine ir savo turtų pajiega, 
mes žemiau pasirašiusieji 
griežtai reikalaujame:

1. Kad Giedraičių miestelis 
ir jo apylinkės butų priskir
tos prie Lietuvos ir

2. Kad Želigovskio avantu- 
ros autorė Lenkija butų tuo
jau* nubausta sulig Tautų 
Sąjungos statuto paragrafo 
16”.

Seka daugybė parašų.

PIKTINASI LENKŲ OKU
PACIJA.

teleg-IŠ Vilniaus “Eltos’ 
ramoje sakoma:

“Gazeta Krajova” XII, 11, 
atsakinėdama “Rzeczpospoli- 
tai” ir gindama federalistus, 
prikiša endekams, kad norė
dami tiesiog prijungti Vil
niaus kraštą Lenkams, nelei
do federalistų dar pirm metų, 
pirmos Lenkų okupacijos me
tu sušaukti “lenkiškosios Lie
tuvos dalies seimą Vilniuje, 
o gudiškosios — Minske.”

“Džiaugsmas dėl atvadavi
mo iš bolševikų belaisvės bu
vo tuomet toks naujas ir vi
suotinas, pasipiktinimas Len
kų okupacija nedidelis, kad a- 
bu seimu pasisakytų tikrai už 
artimus ryšius su Lenkija, Ir 
bendras namas butų pastaty
tas. Ar su Kauno Lietuva, nr 
be jos. O Anglų ir Ispanų ka
ruomenės neturėtų pas mus 
ką veikti.”

VILNIAUS S0VINI8TAI.

I^enkų laikraštis “Ziemin 
Wilenska” pasižymi nepap
rastuoju šovinizmu. Nori, kad 
Vilnius kuoveikiaus butų pri
jungtas prie rxmkijos. Rašo:

“Dieve, gink mus nuo d mu
gu, nes nuo priešininkų patys 
atsiginsime.”

Tai pasakęs protestuoja 
prieš plebiscitą, kaltina Tau
tų Sąjungą, kad ji kelianti 
naminį karą. Saukia visus da
ryti rinkifhus Vilniaus seiman 
ir Vilnių su apylinkėmis pri
jungti prie Lenkijos“amži
niems laikams.”

DRAUDŽIA VEŽTI PRODU
KTUS.

“Gazc 
kad VU 
uždrana

Lenkų laikraštis 
Krajovva” praneša, 
niaus karo valdžios 
la bent koks maisto produ
tų išvežimas iš Disnos apsk 
ties. Grudų transportas, 
riamas maitinimo depart 
mentni Vilniuje, karo valdži 
sulaikytas Švenčionių apsk 
ty.

KARO PALIAUBŲ 
MO KONTROLĖ.

Karo paliaubų Lietuvos 
Lenkija vykinimui kontrolii 
ti iš Lenkų pusės sutiko vi 
nas Prancūzas, kontrolės 
misijos įgaliotas, gi iš Liet 
vių pusės — Anglų ir It 
karo atstovai Lietuvoje.

GYVENIMAS ATPIG?S 
NUOS.

Pramatomas tolesnis atpi 
mas.

New York, Sausio 1,8. — 
cijonalė industrijos konfei 
rijos taryba čia paskelbė, 
laikotarpiu nuo praeito 
pos mėn. ligi praeito I^apl 
čio Suv. Valstijose gvvenii 
buvo atpigęs 5.6 nuoš. Tai 
ba pažymi, kuomet tuo la 
tarpiu kainos bttvo AH 
sies kai-kurienis valgomi 
produktams ir drabužiams,- 
kitokiems daiktams dar at 
ščiau buvo pakilusios.

Tečiaus tą gyvenimo at 
girną sulyginus su 1914 
tais, tuojaus prieš pat pat 
siant karui Europoje, jis 
vo štai kaip brangesnis: Di 
bužiai 128 nuoš., kuras ir švi 
sa 100. maistas 93, pastogė 
ir kitokios smulkmenos 
nuoš.

Taryba raporte išreišt 
vilties, kad pradėjus šiais 
tais gyvenimas atpigsiąs 
gian.

BERLYNE POLICIJA 
DO KOMUNISTUS.

Berlynas, Sausio 18. — 
ną dieną čia keli šimtai 
nmnistų paminėjo sukaktai 
savo vadų žuvinio. Kuomet 
parodavo gatvėmis, prie 
prisidėjo pašalinių žmonių: 
nios.

Demonstrantai pasuko 
Brandenburgo vartus. Te 
sulaužyta polirijos linija, 
nios pasipylė Wilbelmo 
vėn ir pakilo riaušės.

Tuo metu atvyko polici 
atsarga. Pašaukta dėme 
trantams išsiskirstyti. Ne| 
lausvta. Tuomet policija 
papliūpa į minias. Minios 
bematai išnyko. Komunif 
išsislapstė į visas pnkum]

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25.000 Šaunioj 
buvo tokia pagal Merehanta 
nn and Truat Co.:

Anglijos sterlingi) svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijon Šimtui linj 
Vokietijos šimtui markii/ 

Lietuvos Šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių
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r. Valstijų Politi- 
ka ir Lietuva.

’ 1S

etverge 13 Sausio p. Da- 
kuris veda Valstybės De- 
nientą ponui B. Colby e- 
kelionėje,pagarsino laišką 

Alton B. Parker preziden- 
organizacijos National Ci- 
Federation. Mat p. Par

buvo uždavęs keletą
ainių, palytinčių užrube- 
Suvienvtų Valstijų politi-

Parp dalykų svarbių mums 
klausimas, ar Suvienytos 

stijos ketina atstatyti bu- 
ią Rusiją jos buvusiose 

arba užtraukti Didž
ių valdžią ant nerusiškų že-

kurias kitados valdi

is Davis pasakė, jog klai- 
is esąs paskalas, buk Su

lytos Valstijos norinčios o- 
iliai atstatyti Rusijos že- 
čielybę "terri toriai integ- 

jf”, arba tos Rusijos valdžią 
Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
i. Mums labai malonu gir- 
ypač paskutinis sakinys 

Mrmasis taip-gi geras. Tie- 
Įjuu ir p. Colby buvo pana- 

kalbėjęs rinkimų laiku,bet 
nežinojome, ar lai yra

18 politikos dalykas, ar tik 
imu priemonė.
Ik mums butų pergreit 
lugtis tuo geru p. Davis’o 

irimu, nes prie jo pridėta 
iškių žodžių, kokiems pa
lų dažnai būva polit. kalbo- 

raštuose, kada juose, kaip 
joje tvirtoje tvoroje daro- 

maži, nežymus varteliai, i- 
per juos reikale galima 
išlysti t. y. nupildyti gra- 

pažadėjimų.
Taip p. Davis sako, kad kai-

>se valstybėse naujai su- 
Iriusiosp b. Rusijos pakraš- 

eina ginčas už tai. kurie 
teisę kalbėti savo “tau- 

?’ vardu, Gal p. Davis taip
irdamas visai nemintijo a
Lietuvą, bet gal jis minti- 
kad Zeli:gowskio ir Lietu- 
Steigiamojo Seimo teisės 
ėti Lietuvos vardu yra ly- 
abc jotines. Mums išrodo, 
šitas antrasis spėjimas 

įurėtų būti teisingas, nes
ilima mintyti, kad Suvie 

Valstijų Valstybės l)e-
įaientas turėtų taip mažai 
lip neteisingų žinių. Ne- 
lėtinėdami p. Davis nei ži- 
trukumo, nei noro uzur- 
rių statyti lygiomis su 
ikraiiškai visutino balsa- 
išriuktąja tautos valdžia, 

visgi apgailestaujame taip 
rbaus rašto neaiškumą. 

Davis neišrado reikalo
rrnėti Zcligouūkio valdžios visi neimlų geistini Prnneu-

r., nĮRHių, ŲJ I ,n», m. 7”

neteisėtą įsikūrimą, kiek p. 
Colby pažymėjo, buk Lietu
vos valdžių neteisėta. Nors 
mes iš politikų nereikalaujame 
tiek nuoseklumo, kiek iš doros 
pildytojų, tečiaus mus teisių 
pastatymas žemiau uzurpaci- 
jos negali būti mums malo
nus.

Suvienytų Valstijų Valsty
bės Departamentas nori, kad 
teisėta ir pripažinta Rusijos 
valdžia dalyvautų Lietuvos, 
Latvijos ir kitų ribas nusta
tant. Mokslo žvilgsniu tas pa
geidaujama, bet gamta nevi- 
sada prikelia numirėlį, kada 
teismui tas geistina. Faktas y- 
ra, kad teisėtoji Rusijos val
džia yra mirusi. Nejaugi turi 
mirti ir sale jos arba po ja 
gyvenusios tautos. Indijoje 
buvo teisė, kad vyrui mirus 
susidegintų ir jo pati. Įvesti 
tokį įprotį į tautų gyvenimą 
gal butų ir nepatogu ir ne
garbinga.

Vis-gi džiaugsmo yra tiek, 
kad Lietuvos neprigulmybės- 
klausimas žymiai pagerėjo 
nuo 10 Rugpjūčio 1920 m. Tik 
Įlenki mėnesiai teperėjo, o 
jau galingieji diplomatai pra
deda kalbėti, kad ir Lietuva 
turį teisę gyventi. Kantrybės 
reikės gal dar kitiems pen
kiems mėnesiams, bet jų pabai
goje Lietuva gaus teisę vadin
tis gyva. Tik Lietuviai laiky
kimės išvien.

Ko Galima Tikėtis 
nuo Rusų.

Paryžiuje mitinguoja žymes
nieji Rusų tautos priešbolševi- 
kiniai vadai. Pasak telegra
mų. jų tenai atsiradęs gana 
žynius skaitlius ir savo mitin-

ea' gus pavadinę tiesiog steigia
muoju Rusijos seimu. Tenai
yra žinomieji Miliukovus, Ke- 
renskis, Deni kinas ir visa eilė 
kitų. Nesenai j ten iš Konstan
tinopolio nusiskubino ir gen. 
VVrangel, Visos Rusų partijos 
ten turi savo atstovus. Ir šitie 
visi, neatsižvelgdami į praeitį, 
į buvusius savitarpinius nesu
tikimus, jungiasi bendrun ku-

tą puls ant Lenkijos, kuri sa
vo ligūstu iinperijalizmu mo- 

nan. Apgalvoja priemones, su k(-.jo sukeĮti prieg save neapy.
kuriomis butų galima išvaduo
ti Rusiją iš bolševikinio teroro. 
Lygiai tariamasi apie atstaty
dinimą Rusijos senobiniuose 
jos rubežiuose.

Chicugos laikraščio Tribūne 
korespondentas aną dieną iš 
Paryžiaus prunešė, kad tasai 
ten, taip vadinamasis, Rusų 
steigiamasis seimas vienbal
siai nusprendęs nepripažinti 
nepriklausomybės. nei vienui 
nuo Rusijos atsinu’tusiai pro
vincijai ir ėmusiai gyventi sa
vitu tautiniu gyvenimu. Pasa
kyta. kad nepriklausomybės 
negali laukti ne tik Estija. 
Latvija. Lietuva ir Kaukazo 
respublikos, liet ir Suomija su 
Lenkija. Pareikštas to Rusų 
seimo nusistatymas, kad čia 
paminėtos visos naujos valsty
bės. būtinai turinčios Imt su
lįstos su tikrąja Rusija federa
tyvinis ryšiais.

Reikia abejoti, kad visi Ru
sų tautos vadai turėtų taip 
griežtai mintyti, kaip jie kal
ba. Jie žino, kad ėmusias ne
priklausomai gyventi ir pride- 
riainni pasitvark,įsius tautas 
nelengvas daiktas palenkti 
prie savo norų. Norint tą pa
daryti, turi sekti gausus krau 
jo praliejimas. Pasekmės gi 
visuomet gali Imt abejotinos.
- Be abejonės, kui-kurie Ru
sai yra tokių minčių. Gi jei jie 
kalba priešiugui ir pritaria iv- 
zoliucijoms, tai jie priversti 
taip daryti. Pasielgiant prie
šingai. ty. sąžiningai, tokie

Bolševikijos Pavojus Eu
ropos Rytams.

Paryžius 30 Gruod. 1920 m.
Ar Europos rytuose nesi

rengia naujas didelis sugriuvi
mas! Taip Paryžiuje žmonės 
klausia vieni kitų nusigandę. 
Ir ištiesų labai baugios žinios 
pareina iš Revelio, iš Rygos, 
iš Kauno, iš Vilniaus, iš Var
šuvos, iš Bucbaresto.

Pergalėję Wrangelį bolševi
kai savo žarų užsikrėtė impe- 
rijalizmo beprotyste ir jau at
virai rengia naują karą pava
sariui prašvisiant. Jie bandys 
varu užimti naująsias viešpa
tijas išdygusias iš senosios Ru
sijos griuvėsių. Estonijai, Lat
vijai, Lietuvai, Ukrainai ir 
Lenkijai taps meste primestos 
sovietiškos valdžios, o per jų 
nugaras Rusijos sovietų res
publika susivienys su Vokie
tija.

Bolševikai sutraukia raudo
nosios gvardijos visu ruožu 
nuo Juodosios juras iki Bal-
tosios, ant Dniestro, Baltgu- į bolševikų propaganda, kurią 
dijoje, pas Latvijos ir Estoni-|jie varo nesigailėdami milijo
jos ribas taip smarkių jiegų, 
kad sukelia tikro nerimasčio 
Talkininkų diplomatams juo 
labiau* dėlto,kuri sovietų karei 
vius laiko apėmę labai skait
lingi karininkai-ofieieriai ir 
technikai buvusieji Vokietijos 
armijoje. -

Prieš kokią šalį taps pir
miausiai pakreiptos bolševikų 
pastangos, kada jie matys jog 
atėjo laikas griauti sieną, su
sidariusią iš tautų, neduodan
čių jiems susisiekti su Vaka
rais? Ar jie smogs pirmiausią 
ypą Besarabijai, kaip to nori 
ir p/anašauja garsusis Ra- 
kovski, Bulgaras gimęs Rumu
nijai pri klausiusioje provin
cijoje Dobrudža dabar augš- 
čiausias sovietinės valdžios 
viršininkas Ukrainoje. Jis yra 
prisiekęs Rumunijai mirtiną 
neapykantą ir svajoja įvesti 
joje sovietus sau ant garbės. 
Gal bolševikai dar vieną kar

kantą visose aplinkui ją gyve
nančiose tautose, kuomet joje 
pačioje eina baisus ginčai tarp 
Poznaniečių, Galicijos Lenkų 
ir buvusios Rusijos Lenkų. 
Gal bolševikams išroilvs pa
togiau stumtis prie Baltijos 
tautų: Lietuvą, Latviją, Esto- 
niją, kurioms bus sunku gin
tis, jei Talkininkai jas stip
riai nepalaikys dvasiškai ir 
medžiagiškai. Tas yra baugus

zams. Jiems butų atsakyta 
prieglauda ne tik Paryžiuje, 
bet ir visoje Prancūzijoje. Ir 
kodelgi ? Todėl, kad nepadali 
narnos Rusijos idėja, tai pačių 
Prancūzų idėja. Už tą idėjų 
pasirengę galvas paguldyti ne 
tiek Rusai, kiek Prancūzai. 
Prancūzai buvusiai caro vy
riausybei yra suskolinę mili
jardus rublių. Jiems norisi 
nors dūlį tų pinigų atgauti. 
Kaip-gi gausi, jei Rusija bu> 
susiskaldžiusi.

Ve kodėl Tautų Sąjungos su- 
važiuvitm*, kuriame svarbiau
siu rolę turėjo Prancūzai, at
sakyta Sąjungoje vieta Lietu
vai ir kitoms Rusijos pasie
nių valstybėms. Del tų pačių 
motivų ir p. Colby atsisakė 
pripažinti Lietuvai nepriklau
somybę. Nes Lietuva su Rusi
ja surišta Prancūzų paskolo
mis.

Ai pavyks Prancūzams iš
imųjų Rusijos• vergijon stigtų- bus tokios juodos ir skaudžios 
žinti Lietuvą ir kitas liaujas'valandos, kokios šiandie pra 
respublikas, parodys ateitis. | leidžia mos dėl lenkų krauge 
Bet kuri didžiuma Rusų tautos liugiuuo.
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slepinys ištiesęs savo nelem
tus sparnus ant visos rytinės 
Europos. Jis gazdina visus va
karinės civilizacijos apginė- 
jus, mintijančius ir apavam 
tančius kas darosi. Kaip Mae- 
terlink’o dramose jaučiasi ne
laimė, kuri švaistosi pas duris. 
Jau niekas nedrįsta abejoti u- 
pie tragišką tos nelaimės tik
rybę. Žmonės tik klausia vie
ni kitų, kada ta nelaimė juos 
apniks.

Baisus yra bolševizmo puo
limas Europos rytuose raudo
nosios armijos žiaurumu. Ji y- 
ra išalkusi kaip Atillės gove- 
dos, badas kankina jos vidu
rius, ekonominis vargas, į kurį 
Rusiją įvarė sovietų valdymo 
priemonės, sudaro lyg neiš
vengiamą likimą rinktis arba 
mirtį arba veržimąsi į kaimy
nų šalis, kurios dar yra išli
kusios nuo anarchijos. Bet 
baisesnis už tą dalykas yra

nų visose savo kaimynų šaly
se sėdami žmonėse ir jų ka- 
ruoinenėse nusiminimą ir troš
kimą sutarties su sovietų val
džiomis Rusijoje ir Ukraino 
je.

Gabus kuip velniai sovietų 
agentai moka sunaudoti tūks
tančius priežasčių nepasiten
kinusiuose arba pailsusiuose 
žmonėse, kurių tautos tarp 
Baltosios ir Juodosios juros 
sudaro vakarinės civilizacijos 
priešakinę karuomenę atkreip
tą, prieš bolševikus. Visos tos 
tautos turi tarp savęs ginčų 
dėl ribų. Jos nėra prityrusios 
pageliais nuo Talkininkų. Tie 
nepanorėjo joms suteikti nei 
moralės paramos priimant j 
Tautų Sąjungos narius pas 
kutinėję los Sąjungos Seimo 
sesijoje (Jenevoje. Bolševikai 
labaį moka ’ sukiršinti Estus 
su Latviais, latvius su Lietu
viais, Lietuvius irUkrainus su 
Lenkais (Mes su Lenkais susi
pykom? visai ne dėl bolševikų. 
Prancūzai daug daugiau prie 
to prisidėjo negu Maskva, nes 
Prancūzai padėjo Lenkams 
skiriausti Lietuvą nesąžiningo
mis demarkacijos linijomis 
ir padeda Lenkams laikyti 
Vilnių užėmus. Red.prierašas). 
Bolševikai moka įtikrinti tas 
tautas, kad vakarų viešpatijos 
jas visai apleido (Čia taip-gi 
ne bolševikų nuopelnas, o 
Prancūzijos ir Lenkijos Red. 
prier.) ir kad vieni bolševikai

vadų tikrai trokšta sugriauti 
naujų respublikų nepriklauso
mybes ■— tai neužginčijamas 
faktas. Tie Rusai ne tiek afe 
raudojn plųstančią savo tė
vynę bolševikų terore, kiek ji< 
apverkia tas visas atsimetu 
sius nuo Rusijos provincijas 
kurios darė Rusiją galingąja 
Europoje šalimi.

Nuo tokių Rusų nereikia 
nieko gera tikėties. Sugriovę 
jie bolševikų valdžią tuojau? 
pultnsi prieš savistovias vals
tybes, nežiūrint to, ar lasai jų 
žygis duotų ar neduotų jiems 
geistinų pasekmių.

Neturime pamilsti, kad bol 
ševikai Rusijoje amžinai m 
gyvuos. Jiems griuvus Lietu 
va tarės susilaukti naujų juo 
dų valandų. Bet kol tas įvyks, 
gal Dievas leis Lietuviri pa 
daryti bendrojo apsiginina 
ryšių su kitomis valstybėmis 
Tuomet nebus tiek baimės. Ne
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Pirm negu siunčiat pinigus, paklauskite musų kurso, nes tada galėsite spręs
ti per kur naudingiau siųsti. Pristatome pinigus į 30 dienų ir parodome kvitų su 
parašu priėmėjo.

Parendavojame 
Safety Boxes 
$2.50 metams

[uropęąn American Rureau,
Fabionas ir Mickevięe vedėjai 

809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago.
Važiuojantiems j Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00.
Parduodame cash markes ir draftus.Parduodame laivakortes j Hamburgą, 
Bremeną ir Liepoją — vienu laivu bepersėdimo.

Patarimai dykai.

Vai.: Kasdieną — 9 ryto iki 6 v. po pietų Vakarais: — Utar. Ketv, ir Subat. ikiKasdieną 
r. v. Nedfėlioj iki 3 vai. po pietų.

tegali ir temoka pagerbti jų 
tautinį individuališkumą (Iš 
tiesų bolševikai Lietuvoje ge
riau apsėjo negu Izuikai tal
kininkų mylimiausieii draugai 
Red. pr.). Tik reikia, kad tos 
tautos prisiimtų sovietišką 
valdžios formą ir pasiryžtų 
tapti autonominiais nariais 
Rusijos sovietų federacijoje. 
(Taikos sutartis 12 Liepos 
1920 m. tarp Lietuvos ir bol
ševikų neturi tų dviejų sąly
gų. Iš kitos-gi pusės yra visai 
neabejotina žinia, kad Talki
ninkai, tarp jų pirmiausiai 
Prancūzija ir Lenkija, turi 
parengusios Lietuvai valdyti 
savo asmenį, kurį nori pasta
tyti nustumdamos visatinio bal 
savimo išrinktąją valdžią. To 
asmens uždavinys bus įtrauk
ti Lietuvą j Lenkijos uniją. 
Bet mes galinu' pranešti, kad 
tas asmuo neras sau paklus
nių Lietuvoje. Pavarė Lietuva 
Kapsuką su jo bolševikais, pa
varys iv Lenkų satrapą, nors 
jis butų kilęs iš Marijampolės 
apskričio. Red. prierašas.) Tai 
vis.ta pati priemonė taip sena, 
kaip pasaulis:“snpjudinti, kad 
pavergus.” Tai priemonei pa
siseka sugriauti pačias stip
riausias sutartis, kuomet jose 
ką bestačiusios bendrai kruti
nę prieš bendrą priešą ima 
šokti vieni prieš kitus. (Todėl 
visi Lietuviai šioje valandoje 
turi labiau negu kada nors sto
ti išvien, užmiršti savo skir
tumus ir barnis, nes lenkiš- 
kai-praneuziška politika ne
tikį priemonių griebiasi, 
kad mus supjudžius pavergtų 
visus. Red. pr.)

Garsiąją tautų tvorą, ku
rią civilizuotos viešpatijos bu
tų turėjusios pastatyti prie
šais bolševizmą nuo Baltosios 
iki Juodosios juros, sieną, ku
rioje Lietuva turėtų Imti pati 
stipriausioji dalis, bolš<*vikai 
visomis savo jiegomis nori sii- 
plaišinti, arba dar gerinus pa
naudoti savo tikslams pakrei
piant ją, kad taptų pirmoji 
Azijos barbarų karuoinenės da 
lis kare prieš vakarų civili 
zueiją. (Lietuva nesiduos pa
naudoti jo- prigimčiai prie
šingiems tikslams. Praneuzni- 
nepriveis jų Lenkams vergau- 
li. nei bolševikai nepadarys 
barbarų iš jos. Gal priseit Lie
tuvai kentėti, bet ji pergulės 
savo dabartinius priešus, kuip 
ĮMTgidėjo carų ir kitus pris
paudėjus. Mimui, eina kova ne- 
vien tarp bolševikų ir nebol- 
.M'\ikų. o lmp-gi tarp materi-

jalistiškos besąžiningos diplo
matijos ir tarp tautų tikinčių 
į tiesos ir teisybės galybę. Tų 
pastarųjų eilėse yra ir Lietu 
va su dabartine savo vuldžia. 
Red. prier.)

Sulig mano gaunamų žinių 
iš pačių ištikimųjų šaltinių 
bolševikų propaganda Esto- 
nijoje, norėdama atitraukti 
nuo ištikimybės savąjai tautos 
valdžiai darbininkų organiza
cijas, leidžia dideles krūvas 
pinigų (Bolševikų pinigai tą 
padarė Amerikoje su žymiu 
skaičium komunistų socijalis- 
tų ir jų kontroliuojamų orga
nizacijų Red. pr.) Bolševikai 
bandė surengti visatinį strei
kų 17 Gruodžio 1920 m. visoje 
Estonijo.je, bet tat nepasisekė, j 
Tečiaus .jie ketina tą padaryti į 
vėliau. Visa šalis yra sudrums-! 
ta ir taip įpuolė į nenorą, rū
pintis savo reikalais, kad Es- 
tonijos rublis nupuolė žemiaus 
Rusijos rublio. 75 nuošimčiai 
kadetų Estonijos karo moky
kloje vra bolševikai.

Renė Vinci. 
(Pabaiga bus)

PRANEŠIMAS.
Sausio 27 d. Aušros Vartų 

pažap. svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus "Draugo” Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. Visi šėrininkai kviečia
mi atsilankyti. Kas negalėtų 
atsilankyti, teįgaliaja savo vie
toje kitą. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai Kas ne
gaus. tepraneša savo adresą, 
kad galėtume pataisyti ir kad 
laiškai galėtų pasiekti.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
"Draugo” Bendrovės Di

rektoriai.

"Draugo” Kalendorius jau 
baigiamas siuntinėti visiems 
skaitytojams. Gerb. "Draugo” 
agentai gavę kalendorius, pra
šomi padalinti juos tiems, ku 
ris nuolatos nuo jų tiesiog 
"Drauga” ima.

Jei kas iki Sausio 23 d. ka 
lendoriatu negautų, prašome 
duoti žinią, tai prisiusime.

"Draugo” Adm.

ĮjDr. M. Stupnickr

3107 So. Morgan Street
CHICAGO. II.I.INOIH
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Padarome viso
kius Notariš
kus raštus

Phone Canal 267

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 13 ryto: 1 Iki 4 
po plot 4 iki S vakar*.

r
n

Tel. Drorsr 7042

Dr* C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: nuo 2 ryto Iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4713 80. ASHLAND A VĖMUSI 

arti 47-tos Gatvės
___

K«
Tel. Vardu 6666 Drover S44S
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ

Lietuvis Gydytojas, OhlrurgM Ir 
Akuieras.

8308 8. Halsted St. Chlcafo.
Valandos: 10—12 19 ryto 1—2 Ir 
•—S vakare Ned. 10—13 Ii ryto.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai Ir Orvenlmo vieta 

8383 South Halsted Street 
Aat vMmm Calvrraal State Ba^ 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta; nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 rak. 

Nedėllomls nuo 10 Iki SL 
TalataaM Ta

■■■■■■■■■■■■■■■M

S V. W. RUTKAUSKAS |
ADVOKATAS
Ofisas Didaaleetyl:

29 South La Šalie Street
Kanharls 334 

Tetefoaas: Central 8888

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 488*

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 38 

Ofisas 8148 So.
Kertė 83-ro SU, Ohleaso, DL

8PECUALISTA8
Moterį Akų. Vyrlikų, taipgi ohro- 

nlikų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
Iki 2 po plotų, nuo t Iki 9 valaa* 
d* vakar*.
Nedėllomls nuo 9 Iki t po pint.

Yards 887

- -- -
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Šventės urnai prabėgo. Čio- 
naįtiniai katalikai pavyzdin
gai jas praleido. Kaip per 
Kalėdas, taip ir Ntujus Metus 
bažnyčia buvo pilnu žmonių. 
Nemažai ir aukų sudėta.

Naujų Metų dienų, naujai įš
ventintas kun. A. Martinkus 
laikė sumų, o po sumos sutei
kė palaiminimų ir savo pirmų
jų šv. Mišių paveikslėlį.

Per šventes pus vietinį kle
bonų viešėjo klierikas Stasys 
Yunkeris iš Kvnricho semina
rijos, St. Louis, Mo.

Šventėms praėjus, prasidėjo 
įvairus pasilinksminimai. Sau
sio 9 d. Nekalto Prasidėjimo 
Mergaitės Marijos draugijėlė 
turėjo rožinį šokį. Vakaras 
gerai .pavyko. Kaip girdėjau, 
vietinis jaunimas rengiasi prie 
teatro, kuris bus Sausio 23 d 
Vaidins “Žydas bačkoj.” Vie 
tinis choras žada sudainuoti 
keletu jausmingų dainelių. Pel 
nas eis parapijos naudai.

Altorinė draugija taip-gi 
ruošiasi prie pokylio Sausio 
30 d. Geriausios pasekmės vi 
sienas.

Gruodžio 31 d., p. m., po ii 
gos ligos, mirė Pranciška Ei- 
čienė. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis Sausio 4 d. Šv 
Kazimiero kapinėse. Velionė 
paliko tris vedusias dukteris 
dvi nevedusi ir sūnų.

Sausio 9 .d. susižiedavo Tg 
nas Eitutis su Ona Velioniške 

'^Laimingo sugyvenimo jaunie 
siems.

Sausio 8 d. garnys atlank 
Kazio Juodaičio namus ir pa 
liko dukrelę, kurių pakrikšti 
jo Agota-Paulina. Krikšto tė 
vai buvo Vincentus Balnis ii 
Agnieška Butkienė.

Kaip kitur, taip ir pus mus 
yra nesusipratėlių. Kai šiaip 
tai nenori priklausyti prie pa 
rup., o kada reikia vaikų krik 
štyti, arba miršta kus jų šei 
mynoje, tada nori gauti bažny
čios patarnavimų. Jie taip 
kaip gegužė padėjus kiaušinį 
kito kaukšėjo lizdų, užkrauna 
tam sunkenybę. Bet jiems ta 
ne visados vyksta. Vietinis 
klebonas tokiems patarnavimo 
neduodu. Tada jie lenda pas 
vietinius svetimtaučius kuni
gus, bet ir ten ne visados, nors 
ir su melagystėmis, kų tepešn 
Tada, sakoma, velka pas kok 
bambizų, kad į kubilų pamir 
kytų. Ypač yra čia viena lie 
dieve slaugytoja (akušerka) 
kurios geros kutalikės motery

Musteika, P. Daujotis, J. Mi- 
| seviiius.

Po $3.00: J. Brazas, P. Par- 
įJmerauskis, J. Sutkus, M. Na-

Antras susirinkimas buvo v’c^a8» J- Ringys.
Gruodžio 8 d. Perskaičius iš f- Butkus $2.50. 
praeito susirinkimo protokolų Po $2.00: A. Vendelskus, J. 
ir po trumpo svarstymo pusi- Aurila, J. (Bamba, P. Tubu-

kneturėtų imti. Ji yra slaii 
jytoja ir kartu bamhizienė.

Šv. Kazimiero dr-ja savo 
duosnuntu Lietuvai visus per
viršijo, nes iš savo iždo paau
kojo $200.00. Valio’

Tad-gi išviso Chicago 
llights Lietuviai praeitame 
vajuje paaukojo $1,200 dol.

Pupa.

YVESTVILLE, ILL.

Gruodžio 5 d.. 1920, čia buvo 
prakalbos apie Lietuvų. Kalbė
jo Dr. Graičiunas iš (’bieagos. 
Po prakalbų ucstviliečiai nu- 
lurė pasidarbuoti ir pagelbėti 
Lietuvai apsiginti nuo užpuo
likų Lenkų. Tam darbui pra
dėti tapo išrinkta komisijų, 
kuros pirmsėdžiu išrinktu T. 
Lukoševičius, raštininku J. 
Rimkus, o iždininku J. Urbas. 
V tai vienbalsiai nutarė dar
buotis, nežiūrint partijų. Tų 
vakarų per prakalbas surinkta 
$18.83.

odė, kad permaža komisija, tis, K. Ašinis, S. Jurgutis, .1. 
todėl tapo darinkta kasos glo- Mureika, P. Beini kus, J. Gu
lėjai: J. Gislerius, A.Stokis, J. dauskas, S. Ražaitis, J. Mei- 
Karpavičius ir J. Onacevičius, nertas, P. Oriškus, J. Šimkus, 

Nutarta išrinkti kolektorius, P. Kvitkausky, A. Andrulis, 
kad pereitų per stubas. Į ko- j. Sungaila, a. Jozaitis, A. 
ektonus iSriekta: P. Gisle- j Klevinakaa> j.
aus, J. Genis, A. Bernotas, J.
Karpavičius, V. Slikas,J. Rn. Vainauskas, A. Kroinelis, .1. 
gaižia, lt. Statkienė, O. GįsĮe. Antanaitis, J. Kurpalius, J. lai 
rienė, M. iMčiudienė, M. Edin- pa*ins, S. Mužeika, A. J ožai
ti enė, B. Lukoševičienė, A. tis, A. Jucienė, E. Žukauskai- 
Miklovas, J» Norkus, K. Ka- tė, J. Miglinas.
^us*8< Po $1.50: V. Stembirauskis,

Tų vakarų buvo renkamos j Sinkevičių, J. Brinkis, P.
aukos ir surinkta $22.47. šaudvitis.
Aukas nutarta siųsti per . T i r A1 T. . ,r. .. . A. Jakeliunas $1.10.Lietuvos Misijų “Geležiniam .
Vilkui ” * 0 Gaitautas, P.

__ _ ,, . ... . Čerbauskis, A. Leskevičius, V.Kdlektonų pasidarbavimas: T . T » ,
t .J: -r zv • - a Leskevičius, J. Svydra, B.J. Ragaišis, J. Genis, ir A. „ : < T • . •

Bernotas sukolektavo $250.60. . V ų ai h **.’ ' J? uvai
a , . -r -a-r , V, z-, - A. Sanavaitis, J. Ramas P. A. Stokis J. Norkus, F. Gis- M . p ’Girkantas *

i I IKit, JL • Va 11 IvcAJl
teras $302.00. Gežtautas, K. Gailins, P. Vii-

IS svetimtaučių pramoninkų kus> A j Usdonaus.
Danvillėj ir WestvillėjR. Sto- kaSf M r). K Bajorinas, S 
kienė, Mor/a Mičiudienė ir A. ])iįimidavį{ia, K Ri„lkus, p. 
Miklovas žukolektavo $236.00. Urbaiti6j K j Urlw.

M. Edintienė, O. Gisjerienė j Stačiokas, A. Stan- 
ir V. Šilkas sukolektavo $82.75 .au8kiSj j j. Sat.
J. Karpavičius, K. Kažiusis kaittg> M gurbą, A ftliiken.-, 
sukolektavo $51.50. / A. Skrupskis, S. Plunkąs, A.

Nuo 5 d. Gruodžio ligi 3d. Mikučionis, A. Jesiunas, F. 
Sausio įplaukė per kolektorių Butkus, .T. Gailis, E. Nakrase- 
susirinldmus, vakarus visoLičiu, J. Amhrozeviėius, .1. 

’,$lt065.35. Itietkis, M. Urbanavičius, P.
Klaidų buvo: Miliauskas, J. Kai •asevičius,
Už skelbimus, tikietus dėl ljok. KaraseviČia, A. Povilau- 

trijų vakarų ir svetainė skas> j.Krivickis, F> Norkus, 
$24.75. a. Ringys, E. Ašmienė, J. Mė-

Gryno pelno liko $1,040.60. lenis, R. Varnagis, A. Miklo- 
Pinigai Sausio 3 d., pasiųs- vas, G. Earon, P. Guntautas, 

ti Lietuvos Misijai, kad per- J. Paulius, O. Boleikienė, J. 
siųstų Lietuvon. Šerpetis, J. Lučkus, M. Bub-

Sekmadieny, Vasario 20 d. nis, P. Ražaitis, J. Kansevičia, 
rengiamas apvaikščiojimas pa- A. Sukis, .T. Masiulis, J. Bi- 
minėjimui trijų metų sukak- tautas, A. Apanaitis, A. Klei- 
tuvių kaip Lietuva tapo ląis- natas, .T. Vilkus, P. Pakač.iu- 
va. Tų vakarų bus atvaidinta nas, J. Edintas, J. Kundrotas 
puikus eeikalas. Apvaikščioji- J. Mockus, K. Rotkis, J. A- 
įmj rengia visi Westvilės Lie- ruošius, A. Daržininkas, J. 
tuviai. Pelnas skiriamas/Lie- Auškalnis, J. Brazas, S. Ei- 
tuvos naudai. Mintas, A. Kurpalius O. Mnzi-

Westvilės Lietuviai nenuils- liauskiene, J. Rakauskis, J. Pe 
tančiai darbuojasi. žinoma. Hr0H’us» Šimkiene, S. As- 
randasi, keletas sulenkėjusių. praUf4kis, J.. Kvakšas, M. Lop- 
bet mažai. Nevien Lietuviai r*a!S U Lengvinas, V. Baujo- 
prijaučia savo tėvynei, bet ir|t’’% ^1- Rakauskienė, I. Rn- 
svetiintaučiai aukoja. 8ulygi-pauJdias» P- Karbauskas, K. 
mis kai-kurių svetimtaučių Beniužis, O. Puleikienė, A. Li
nukas, Lietuviams prisieina plintąs, P. Galinauskas, M. Ra- 
rausti. Vienok nenuleisk!mepauskas, J. Mauricas, V. Mi- 
rankų. Kalkime geležį pakol siunas, J. Strauskns, J. Atutis, 
karšta. Gelbėkini motutę Lie- A. Aleliunas, A. Bulseris, A. 
tuvų, -neduokim jai papulti į I Marcinkus, M. Einortus, M. Bi 
Lenkų vargijų. Dirbkime iš- džiutis, J. Sunokaitis, J. Vil- 
vien tol kol neišvysime plėši- kauckas, J. Alekna, O. Alek- 
kų Lenkų iš Lietuvos. Vie- n'cnė, D. Ciekas, J. Kasakaitis 
nybėje yra didelė galybė. P. Stanevičius, S. Varnagis, J.
Aukos Westviliečių Lietuvių Astrauskienė, A. Arnionas, 

gynimui tėvynės Lietuvos: p- Seimanaitė, J. Šležas, J.
♦T. ir A. Seirnanai......... $22.00 Lesunskis, J. Latoža, N. Palei

Po $11.00: J. .Leita, J. Rim-p’S V. Antanavičių, P. .Mir
ks, J. Gedvilu. kus, P. Freitikis, M. Šlajutė,

Po $10.00: J. Urba, A. Bal-U’- lx‘čynskis, K. Ūselis, A. 
seris, K. Bauža, J. Arkauskus, Pu.i,lS A. Atiflruskevičius, 
K. Stačiokas, M. Gudauskas, I A. Mažeikis, A. Mužrimienė.V’'. 
A. Puskevičiu, J. Lukošius, A. Mažrimus. F. Mažulis, A. Ra- 
J. Čikotas, M. Tamošiūnas, M. w*v’č'ius, J. Frbas, .J. Kvakšas 
Stirbis, J. Karpavičius, K. Ka- A. išmutis, .1. Slauckukis, J. 
čiusis, F. Bendoris, A. Miku- RarPav>č*ia, K. Savalauskas, K 
čionis, A. Miklovas, J. Šležas, Stačiokas, K. Norkus, F. Len-
M. Geriba, K. Serafinas, J. g\ irius, M. Gudauskus, P. šle-
Barauskis, A. Jokubauskus, K. pienė, P. Kromelienė, S. Vnr- 
Urbonas. ginas, V. Janulšuckas, K.

Po. $5.00: ,L Pacukevičiu, K. Kusekas, A. Bernotas, A. Lic- 
Mičiuda, V. Geribas, A. Urbo-įhivaitis, M. Urbunavičius, P. 
nas, A. Vainauskis, K. Bud- Vriklas, P. Lutkuuskas, J. Įtini 
reekis, M. Aalaševičia, A. Rto-Įbus, J. Šveikauskas, J. Ambio- 
kis, J. Kvkkšas, P. Poviluitis, zevičius, A. Miklovas, M. 
E. Zanevičia, B. Kuneleris, L. Stribis, A. Misiunimiė, B. Kie- 
Butikis, P. žiemančius, F.Lėni pienė, M. Ix*itu, S. Genys, p. 
žiu, J. Želnys, J. iMsevičius. Guntorns, .1. Gesleiienė, M. 
J. Tamoliunas, F. Valgomis. Rakauskienė, J. Karpavičių.
N. Goodvinas, A. Bernotus, K. K. Kačiušis, .1. fterpetis, V.

Stokis, L. Bridvitas, J. Ra
kauskis, F. Geslelis, kun. L. 
Brigmauas, A. Apanaitis, M. 
Miciudienė, J. Rimkus.

Jeigu kurių vardai per api- 
rikiinų nepaskelbti, malonėki
te pranešti, bus pataisyta.

J. Rimkus, rait., 
310 West M. St.

Westville, 111.
Aukos surinktos kolektorių: 

J. Norkaus, A. Stokio, J. Gis- 
lerio Denvillėj, III., nuo sve
timtaučių biznierių:
N1. 8. Plant & Co........$25.00
Otto E. Newman ........  25.00
Mesi Bros.........................25.00
Cramer & Norton .... 10.00 
C'ampbell Bros. & Co. .. 10.00
Webster Grocer Co........10.00
Oscar W. Olson ............9.00

Po $5.00: Conron Ilarduare 
Co., Pliilips Laundry, Dr. H. 
Hooker, Br. Paliuer, Cherry 
Prast, Martin Capas, Beard 
Ice Co., Royal Calabs, Lesue- 
re Bros., Benjamin Temple of 
Music.

Po $2.00: John F. Colton, 
Stanley Melenski, Pewry 
Jumps Gro. Co., Dock & Best, 
W. YV .Burge, Storehouse 
Berwer, Danville Meat Mar- 
ket, S. B. Longstreet, Rhodes 
& Buford, L. JStraus, Paul 
Zuis, Cm. Bavis, P. S. Co., F. 
I). 1’., \\*. S. Hart Psic.
Po $1.00: Bcnny Kamile, Ali 

rell, 11. Kordon, F. J. O. Reil 
ly, Gros. Buock, Barney Shy- 
dausky, Thom. Pitchford, Fer- 
ber & YVeber, Barger, White 
& Co., Smith Uorist, Woodbu 
ry Book Co., J. Sanausdrėin, 
YVatermans, Krighaw Co., 
Danville Grocer Co., Model 
Clock Shop, Leuce Club, (Thf 
lnsias Store, \V. D. Graft, H, 
Goidoii.

Viso................$213.00

metais. Mes vaikai pasilikom 
našlaičiai.

Adresas:
Lietuva, Kauno redyba 

m. Panevėžys,
Panevėžio Mokytojų 

Seminarija
Kazimiera Žėkonytė.

ATKREIP ATYDA
PARSIDUODA.

Naujas niūras 2 augačio, elek
triką, vanos,' eementavotas base- 
jnentaa ant Brighton Par. Kaina 
$6000.

Mūrinis namas 2 po 6 elektri- 
la, vapos ir namukas mūras ant 
medžio gale loto raudasi ant 22 
gatves Bridgeport Kaina $6500. 
Geras mūras ant kampo ir Street 
(aro gatves, elektriką, maudines 
neapšildomas, krautuves ir pragy
venimai. Priežasties pardavimo 
našia. Savininke duoda mortgečiu. 
licndos į metus $3,360. Reikia įmo
kėti tik $5000 Cash. Kaina $18000.
Del platesniu žinių kreipkites pas 

FABIONAS ir MICKIEWIOZ 

809 W. 35 St. (Kamp. Halatet) 

Chicago, Illinois.

YVestvillėj, Ilk:
Ist National Bank .... $20.00
Hermai! Bros................ 10.00
l’etc Barauskas ........ 10.0C

Po $5.00: Kaz. Sakalas, F 
Robertą, YY’estville Fruit Co

Peoples Fruit Co. $3.00.
Po $2.00: Andy Bul'fo, Julia 

Vaudevoir, Br. Jlickmaii, L 
•J. Blary, l)r. AVilliams, Frank 
Kaminsky, J. B. Lundhall.
Po $1.00: Jini Murphy, Cash, 

E. Migle, Arlie, Dold, Chas. 
Tnicano, A. J. Trucano, Br. B. 
Taylor, G. R. Heidrick, Ouar- 
tier & (’<>., Ealotter, YY’estville 
Cooperative Store, Tady Ba- 
šis, A. Stansbcrry, .lobu Stul- 
kiusky, J. Sundak.
Po 50c.: Joe Fallco, 11. Kgle, 

Ch. Fedale.
J’o 25c.: YValtcr Noblitte, J. 

Kobe ris.
Viso .................... $89.00

Westvilietis.

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo”
“Draugų” dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose:
P. ŠIMKIENĖ,

4358 So. Fairfield Avė.
KRUKAS BROS.,

3853 So. Rockwell St.
BUOIUNAS,

2900 W. 40th 8tr.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė.
J. S7M0NAS,

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė.

WESTPULLMANIEOIAI!

Atkreipiame Jūsų atydų, 
kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 11949 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda

neapaakomal naudinga dvasl&ko 
turinio knyga

H

PAIEŠKOJIMAS.

Ieškau savo giminių gyve
nančiu Amerikoj: dėdės Jur
gio l’ulabinsko, dėdienės Pa- 
lubinskienės ir jų vaikų“. Igno, 
Antano, Jono ir dukteries Ag- 
nieškosKaupicnės. Jie yra kįlę 
iš Lietuvos, Panevėžio apskri
čio, Molainių kaimo, Kauno 
gubernijos. Amerikon išvažia
vo 1903 metais, gyveno Pa. 
Allegin, Ca. Kur dabar gyve
na, nežinome. Prašau labai 
širdingai kas priims šį laiškų 
bukile taip malonijs parašy
ti, kur jie <labar, ar gyvi ir 
suteikit mums jų adresų ir 
kokias žinias apie jos.

Mes esame vaikai J ievos 
Žėkiuiienės, iš Palabinskų, iš 
kaimo Pakula iškių, Nauja
miesčio parapijos. Musų tė
vas Antanas Žekonis nuo 19G5 
metų gyvena Amerikoj ir mes 
nežinom, neturim laiško nuo 
1914 įlietų.

Musų motinu Jieva Pala 
Lugatiskns, L. Kulikauskas, Ljšlikas, .T. F rims, K. Asinis, A Jbinskailė Žėkonienė mirė 1919

r ■ t

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) .............................. 50c.
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? ...................... 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) .............. 35c.
Jėzus musų meilė .......................................................... 25c.
Štai Viešpaties Tarnaitė (G<*;,.ll::ė) ...................... 20c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai.............................. 25c.
Ar katalikas gali būti socijalistu? .......................... 50c.
Auksinės Varpos (Dainos) ...................................... 25c.
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) .................. 25c.
Šeimyninkėms Vadovėlis .......................................... 50c.
Darbininkų klausimas .................................................. 15c.
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................  20c.
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) .................. 20c.

Lietuvių Kalbos Sintaksė .......................................... 75c.

Tikybinio Turinio.

Jėzaus Kristaus Gyvenimas ...................................... 60c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas ...................... 50c.
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda.....................60c.
Trijų Dienų Rekolekcijos .......................................... 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje........................................ 65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir II knyga .. $1.25

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

4
Į i. I I I I I « I ................ II —

CUNARD LINE
S. S. SAXON1A 14,300 Tonų,

Sausio 22 diena
Kambarių Kaina .....'................ $180.00
3čia Klasų Kaina . .................. $125.00

Pridedant $5.00 Karės Tazų
TIESIAI I HAMBURGĄ

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 

Pridedant $5.00 Karės Tazų ? .
Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.
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UEIVVIIS PREKYBOS IR KUKHIES

BANKAS

Apie Kristaus 
Sekimą’

Audeklo apdar. .... $1 JO 
Kailio apd. (auk.) $1.80

Gaunama ‘ Draugo" Knygyno

2334 So. Oakley Avenue 
Chioago, I1L

Išėjo iŠ Spaudos

NAUJA KNYGELĖ

“Amerikos
Dovanos

Lietuvoje"
Komedija 5 aktuose 

KAINA 20c.
Komedija labai lengva sutotti. 

Nerelkulauja brangių purėdq, 
nol neimpraatų acenerljų. Turi
nys IrntuN Ift nuujaualų ataltlkl- 
nu) Lietuvoje. Lotlmul gali Ut- 
irktl 10 knygeli';, norą velklan- 
rii| amnonų daugiau.

“Draugo” Knygynai,
2134 N. Oakley Ar., Chicago, III.

ir jo skyriai .
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemus auksino kursas^ dėk pi 
nigus L. P. P, Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams

3%> ” neapribuotam laikui
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas

M NARJAUSKAS
747 BROAD STREET, NEVARK. N. X

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

K&i-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Admimrtracįj.
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

;tz lioiji: F AZCZh—, IJICK’-Vi

Papudine
i0c-30c 60c Buteliai ar Proškel 

0 I LABAI OEROe DEL
GALVOS SKAUDĖJIMO
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Antradienio, Sausis 18, 1921

gaudė žinias, parvežtas i’ Lie
tuvos.

Prakalba kun. Jakaičio vi
siems patiko. Nepatiko tik, 
gal, socijalistams, nes jie bu 
vo papeikti už nepirkimą bo 
nų ir varymą dnr-gi priešin
gos tam darbui agitacijos.

Žodžiu, L. L. P. stoties ko
mitetas savo darbų užbaigė 
gražiai: patenkino ir pirkusius 
ir pardavinėtojus. Visiems pn l"ie' 
dėkota ir palinkėta toliau dar
buotis tėvynės reikalais. Šitoje 
stotyje darbas kur-kns geriau 
varomas. Ne taip, kaip kad ki 
toje svetainėje tautininkų-lil»e 
alų stoties prakalbose kalbė

CHICAGOJE.
.MANO ĮSTAIGOSE 

DIRBAMA 9 VAL. DIE 
NOJE.

Su šiuo piiinadieiiiii 1‘ull- 
mano įstaigose keli tuksian
čiai darbininku pradėjo dirbti 
po 9 valandas "dienoje vie
toje S valandų urž tą pačią už
mokėsią.

Kompanija sakosi tai pada
rius, kad nesumažinti darbi
ninkams užmokesiiio. Xes dir
bant S valandas Imlu reikėję 
tas padaryti.

AREŠTUOJAMI UŽ NEMO
KĖJIMĄ MOKESČIŲ.

REIKALAUJA.
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain, Conn.

Reikalingai) varponlnląkiiM, galįs 
vesti chorą. Alga gera. Kralpkities

REV. J. KAS VKA1T1S 
tone Clirtpnl Avė. ItahcMer, N. Y.

Suv. Valstiją komisijonie- 
rius Mason vakar išdavė ga
rantus areštuoti penkioliką au
tomobiliu ir jų dalių išdirbėjų 
(fabrikantų) ir keturis kru
tančių paveikslų teatrėftų sa
vininkus. Jie visi kaltinami iš
sisukinėjime nuo mokėjimo 
valdžai paskirtų karo mokes
čių.

Kažkurie automobilių iš
dirbėjai yra mokėję mokes
čius. Bet nepilnai.

PAŽINTA DU ŽMOGŽUDŽIU
v

Iš daugelio suareštuotų in- 
tariamų plėšikų galvažudžių 
11-oš metų vaikas Darė Smitli 
pažino du, kuriedu aną vaka
rą buvo užpuolę valgomų dai
ktų krautuvę po mmr. 281G 
So. State gat. ir nužudė krau
tuves savininką Rotstein.

Abudu yra juoduku: Ernest 
Reed, 27 m., ir George Woods 
ųlias Buster. Abudu gyveno 
po num. 3222 So. State gat.

SUIMTAS PLĖŠIKAS STE 
PINA.

Policija susekė ir pagaliau 
'f?uėmė plėšiką Stepina, kurs 
pirm kelių savaičių buvo pa
bėgęs iš apskrities ligoninės. 
Jis buvo pašautas rankon ir 
ligoninėje buvo gydomas.

Jį buvo pašovęs policijos 
viršininko asistento Alcoek’o 
Šoferis, kuomet nuo šito norė
ta atimti autonirfbilius. Šofe
ris vieną plėšiką paklojo ant 
vietos, gi Stepiną buvo pa
šovęs.

i
GAL BUS 5c. DUONA.

tarta $5.00 paaukoti iš kasos. 
Po to inešta tam tikslui pada
ryti kolvktą ir norių tarpe. 

Sekantieji aukojo:
MIESTO DEFICITO KLAU-1p- Cibulskis ................ $2.00

SIMAS Po Jasnauskaa, J.
Krotkus, R. Mažeika, M. Pet- 

Cbicagos valdyba yra su- Į ,au>skif‘nė, J. (lenešunas.
maniusi ateinantį mėnesį pa- I o .><><•.: A. \ alonis, M. Sva- 
luoti piliečių balsavimui prn- iana'i/’”’ ’*• Labanauskienė, 
eitu metu miesto deficitoDiliene.
klausimų.' Smulkesniais $4.45

l'erniai miestas panešė pus- ls kasos $3.00.
trylikto milijono dol. deficito. Sykiu $18.45.
Tad sumanyta išleisti bond- f’-nia Ona Bukauskienė įga- 
sus deficitą padengti. Uotu tuos pinigas perduoti

Kadangi ir šįmet deficitasKuz. seserims, kurie liko 
nebus gal mažesnis, tad vie- įduoti Sausio 10 d. 
r,u užsimojimu norima paduo- Seserys Kaziinierietės
ti piliečių balsams ir tą klau- dingai dėkoja draugijai il
simą. tiąms nariams, kurie prijou-

Dabar seka kova už tą de- tė šitam prakilnam darbui, 
licitą. Sakoma/ ka,| piliečiai Visi mes turime remti tų įs 
pasipriešinsią bondsų suma n y- taigų, kuri auklėja seseris, 
mui. Nes miestas jau ir taip Tos mokina musų vaikus, ku- 
perdaug skolų turis. Kai-kas rie užaugę būva geri katali- 
tvirtina, priešingai. kai ir savo tėvynės mylėtojai.

Bet -niekas nepasako, kaip Į - z O. R.
ir kokiuo lmdu miesto valdy
ba gali padengti deficitą, jei Į Draugija skolinimo ip bu- 
nebus išleidžiami tam tikslui davojimo I). K. L. Gedimino 
bondsai. Ilaikytam metiniam susirinki

me, Sausio 7 d., Aušros Vartų 
APIPLĖŠĖ PIRKLĮ. Į parapijos svetainėj, apsvars 

eius savo reikalus ir p. J. A 
Du jaunu plėšiku užpuolė Į Simanavičiui įnešus, kad butų 

ir apiplėšė vaisių pirklį Wal- parinkta aukų Lietuvos gvni- 
ter Wisbnow, 820 Beed court, tuo reikalams, sekantieji au- 
kuomet tasai taisėsi automo-Ikojo
bilių važiuoti. Atimta 130 dol. A. Bučas ir John Lewe po 
pinigais ir 950 dol. čekiais. . | $5.00.

Po $2.00: A. Rodomskis, J.
MIRĖ TURTINGA MOTERIS | -Mackevičius, M. Poeskus, J.

Ročinnas, J. Krotkus.
Chicagoje mirė Mrs. Harr-Į Po $L<>0: T- Šova, D. Sole, 

iet B. Hannnond McCormick, S-Simkus> Malonis, K. Lau 
žinomo milijonieriaus Cvrus danskis, S. Lakavičius, A. Ši 
Hali MoCormick žmona. Bu- ,iu8’ J- Krūmas, K. Lakeras, 
vus žinoma filantrope. Į K- Mažeika, J. Banaitis, A.

.Jovaišas, P. Bernatavičius, J. 
2 MIRĖ. 8 SUŽEISTA. [Kaminskas, D. Kiršis, A. Jano- 

sas, M. Kiškunas, J. Zastautas,
Praeitą sekmadienį neini-R- ^’*nianav**'ius» K. Rudo- 

iuės<> su automobiliais (’liiea-rv,l>’ M. Vebrenis,
goję 2 žmogų mirė, kiti 8 su- ^nrozns, Ceponskis, V. 
žeista. | Dubravalskis, P. Grigalunas,

A. Semezis, S. Perednia, J. 
Marcinkus, D. Voitkevičius, 
A. Tumas;, A. Cibulskis, K. 
Mažeika, M. Ignatavičius/ P.

M.
J.snauskas.

PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ.

Mieste išnaujo pakeliama L. ... ~ ,
kompanija prieš vaik,, darbą. R' Nedvar“s-
Norima patvarkyti taip, kad]
ligi 14 metų amžiaus vaikai 
niekur nebūtų juiiinanii jo- | 
kian darban.

Smulkiais $4.70. 
Viso labo $61.70.

PROHIBICIJOS AGENTAI
SUAREŠTAVĘ 24,469 ŽMO

NES.

tojas nupeikė bonų pardnvinė 
s,r* jimą, nes, girdi, jis neprijautęs

paskolai pirmiau.
Todėl garbė katalikams už

varymą naudingo Lietuvai 
darbo.

Bonų Pardavinėtojas.

REIKAI.INGA sena moteris prie na
mų, skalbti nereikia darbo kaip ir 
nėra, tik du kūdikius ten neklek pri
žiūrėti ir valgyti paduoti — tie kūdi
kiai yra nemaži yra r, ir H metų. 
O aii mokesėLų sutiksim. Meldžiame 
atnlfcnukti ypatlfikut ar laiškų.

JONAS GKDIVEL1.
ISO N. SI. IjOuIs Avė. CliicoRO. III. 

Ant antru luini.

J. A. S.

IŠ T0WN OF LAKE.

IŠ BRIDGEPORTO.

Apaštalystės Maldos d r-ja 
aikė priešmetinį susirinkimą 

Šv. Jurgio parap. svet., kuria
me svarstyta dr-jos reikalai. 
Raportą iš buvusio Lalai. Są- 
gos šeinio išdavė p-nia A. Gi- 
lienė ir K. Aleksendravičienė, 
kuris vienbalsiai priimtas.

Įnešta, kad Apaštalystės 
Maldos dr-ja, su šiais metais 
nors po kelis centus nuo nario 
pradėtų mokėti į Lab. Sąjun
gą. Bet kad susirinkimas buvo 
neskaitlingas, tai įnešimas a- 
tidėta metiniam susirinkimui, 
kuris įvvks Sausio 30 d., po 
mišparų. Kaip pramoteriai, 
taip ir nariai skaitlingiau 
turėtų lankyti susirinkimus, 
ne? daug daugiau gera gali
ma butų nuveikti bažnyčios 
ir tėvynės labui.

Po to rinkta valdyba šiems 
metams. Visi sutiko, kad se 
noji pasiliktų, todėl vienbal
siai ją ir užgyrė. Vald. sudaro: 
dvasios vadas gerb. kleboną'- 
kun. M. L. Krušas, pirm. N. 
Overlingas, pirm. pagelb. — 
A. Maziliauskis, nnt. rašt. — 
S. Šimkus, fin. rašt. — F. 
Vaicekauskis, ižd. — N. Over
lingas, iždo glob. — pramote
riai. Reiškia, senoji valdyba 
praeitais metais mokėjo tvar
kyti draugijos reikalus, todėl 
užgirta ir šiems metams.

Susirinkime buvęs.

VARGONINKAS, jaunas yalkynaa 
paieško vietos. Dabartine vieta, kurių 
užimu yra pirma. Turiu apleisti šių 
vietų delei finansinių aplinkybių pa
rapijoje. Klebono paliudijimų guliu 
prisiųsti^ pareikalavus, arba galima 
užklaus* klebono šiuo antrašu: Rev. 
S. J. Cepanonis, 318 Pourth Avė., 
Momeatoad, Pa. Mano antrašas:

VINCAS MEDONIS 
326 Tammany Way. Homestend, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas ant pardavimo 2 pagyve

nimų su elektra ir visais pagerini
mais. busementas ištaisytas šalę lo
tus ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestų.

J. VAIŠNORAS,
1508 W. III Court Cicero, III.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

A. ŽIVAIČJO
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pamatyk Šį vei
kalų o visi abe

jojimai pra‘ 
nyks apie ko

munistus

L1THUANIAN SALES 
CORPORATION

414 Broadway Boston, 27 Mass.

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturiolikų auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą, tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus.

. KODĖL?

Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė):

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursų imdama tik mažų dalį už -savo darbų.

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
mui neužlaiko, J>et tuojaus perlaidų išduoda 
kurių pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,• v
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu įš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yrą suvirš dviejiį tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
me savo kursą, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Litiniam Sales Corp.
414 We»t Broadway,

Boston 27, Mass.
Arba į musų skyrius: gį

CHICAGOJE, 3249 South Halstod Street, Jį
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg. Jį

Kalbama, kad Chicagoje 
kaipir busianti papiginta duo
na. Busianti sugrąžinta 5c. 
kaina kepaliukui. Bet, girdi, 
kepaliukai busią mažesni.

Tad kokia iš to nauda bus 
visuomenei.

EINA ŠILTESNIS ORAS.

Oro biuras skelbia, kad ei
na šiltesnis oras, kurs pasiek
siąs Chiengą gal dar šiandie 
ar rytoj.

Praeitų dienų šaltis buvo 
atėjęs iš Alnskos. Kai-kur bu
vę labai šalta. Cbicngo buvo 
laimingesnis. Sniegas kol-kas 
'nepramatomas.

CHICAGOS UNIVERSITETĄ 
LANKO 463 SVETIMŠA

LIAI.

Sausio 3 cl., š. m., Šv. Kry 
žiaus parapijos svetainėje L. 

„ Laisvės Paskolos stoties konhi 
as ington, , ausio 18. tetas, kuris veikia Federacijom 

Paskelbta, kad laikotarpiu var(lu> Town of Lake>e> buvo 
nuo Sausio lb d. ligi Lapkri- surengę8 prakalbas. Tikslas tų 
cio 30 d., 1920 m., prohibi- lprakalbų buvo užbaigti parda- 
cijiniai agentai visoj šaly su- vinėjimų bonų.
areštavę 24,469 žmones u/ Pirmiausia valdyba išdovč 
pėržengimą prohibicijos įsta- raportų ir pranešė, kuris par- 
tymo. Ir suvirs 23 tūkstančiai darinėtojas už kiek pardavė 
buvo rekomenduoti patraukti bonų.
teisman. . Po raporto pirmiausia kal-

Tuo pačiu laikotarpiu su- bėjo kleb. kun. A. Skrypko, 
konfiskuota ir sunaikinta 136,- kuris nupiešė stoties pasidar-
608 galionų visokios rųšies bavinią ir didelį reikalų Lie- 
svaigalų. Be to 161,834 galio- luvai paskolos. Jam pabaigus 
nai svaigalų konfiskuota, bet kalbėti pirmininkas p. A. Pa- 
nesunoikinta. |navas supažindino publikų su

svečiu, VVorcesterio Lietuvių 
klebonu, kun. J. J. Jakaičiu, 
nesenai sugrįžusiu iš Lietuvos. 
Kun. J. J. Jakaitis pirmiausia 
pasveikino susirinkusiuosius 
su laisva Liet. ir pradėjo kai 
bėti apie reikalų Lietuvai pa

. .skolos, kurių, ragino remti
Austos Vaitų S. ... v>191kj(,k ka8 ga|j Paskui vaizdžiai

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ WEST SIDES.

Tie svetimšnlini studentai 
reprezentuoja 42 ntskirias ša
lis. Yra reprezentuojama ir 
Lietuva.

Stebėtiniansia tas, kad Ru
sija skaitlingiausia reprezen
tuojama. Matyt, kaip papras
tai, ton Rusijos reprezentnei- 
jon ineinn kitų tautų žmonės.

ir moterių dr-ja laikė metinį papa8ak()jo i(,pudžiu8> igautug 
-usirink.mų Sausio 9 d., Aus- Lietuvofl mjeatuoge ir kaį,nuo- 
ros Vartų parapijos mokyk-Lp po jQ prakalba žmogus 
los kambaryje, kuriame pers- Į jauteiHi lig savo akimis tų vls- 
kaitvtas laivo laiškas iš Šv. ką botum matęs. Daug įdo- 
Kazimiero Seserų Vienuolyno, raiy žinių kalbėtojas pranešė 
prašantis paramos. apįfi Lietuvos valdžių, St. Sei

Draugija, suprasdama pra- mų ir tt. Jo kalba tęsėsi virš 
kilnų reikalu vienbalsiai nu- dvi valandi, bet klausytojai nei 
tnrė paremti tą įstaigų. Nu- kiek nepailso. Visi godžiai

Auka “Geležiniam Vilkui.’*

Liet. Teat. Dr-ja Šv. Mar
tyno priešmetiniam susirinki
me “Geležiniam Vilkui” iš ka
sos aukojo $100.00 ir nariai su
dėjo: F. Andrulis, $6.00, Kaz. 
Varkalis $4.00.

Po $3.00: J. Lomsargis, M. 
Palionis, Iz. Pupauskas, P. 
Baltutis ir P. Paulauskas.

Po $2.00: Kaz. Girdžius, K. 
Kliora, M. Grigalis, St.. Mar- 
tinkus, A. Praščevieia, J. 
Praščevičia, V. Bukauską*, M. 
Tamošaitis, J. Stankevičius, 
D. Janušauskas, F. Tverkus, 
F. Bakutis, S. Kupšis $1.50;

Po $1.00: P. Andrejauskas, 
A. Kasparas, A. Tamaviein, 
A. Palekas, J. Diksas,^ A 
Tverkus, K. Kamarauskas, P 
Maknška, J. Racka, K. Kilę 
vičia, D. Šlienis, J. Kvietkus, 
J. Kazragys, I). Šidlauskas, T. 
Jonulis, J. Gulbinas, K. Lom- 
sargis, D. Burbus, J. Bosas, 
V. Malinauskas, S. Petroktv 
A. Tuhutis, F. Vaičkus, N 
Sabutis, A. Pūkas, M. Urbas 
V. Pilsuckis, P. Kilevičia, K 
Kilevičia, N. Overlingas, N 
Milleris, P. Nausėda, A. And
rulis, M. Goberis, B. Kilevičia 
ir J. Kazragys.

Smulkiais $9.56. Viso $200. 
00. Pinigai tų pačių dienų liko 
išsiųsti Lietuvos Misijai.

A. J. K., rašt

/'

Ar tie tikri dar
bo žmonių prie

temai?
A

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
5 Veiksmų Drama

NEDELIOJ,
Sausio 30,1921

Erdvioje — Puosnuoje

North Side Tarner į
Svetainėje

820-828 N. Clark Street 
Netoli Cbicago Avė.

Vaidins
Liet. Vyčių 5-tos Kuopos 

Artistai — Mėgėjai

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augfttoe rų- 

ftles GVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki 1250.00 
tik už $35.00, priedų Veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLO8 palikta musų SANKROVOJE dldSIu- 
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
viena MAAINė turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVfcH 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti IS antrų rankų 
mažina, kuomet Kali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki >250.00. tik uM 
>35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI ift musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mUkų sankrovai palygi
nant nuplglnimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistal atvatiuo- 
tl, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mee turime kele
tą augStos rųStes TIKRO8 ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VTSIRKAl VELTUI mieste Ir 
priemiesčiuose. Taipgi iftstunčtame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki t vai. vsk. Nedėldlenlaie aus 10 ryte Iki 4 p. *.

Sankrovos 
Kaina tik

s35^
NATIONAL STORAGE CO.

VlrSlausla sunkrova Ir pardavime kambarin 
3023 So. Ashland Avė., Kampas 21-as Gatvės.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

i LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėįdte. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Oevelopment Corporation
35 South Dearbom Str., Chingo, ūtinois.

Šis veikalas vaizduoja da
bartinį Rusijos padėjimą, jos
tvarka.<

Nusipirk tikietą iš kalno nes 
gali pritrukti sėdynių.

S0M1 idoobn

■NOtANKR 9PRINO KD CO.




